На основу члана 23. став 3. Одлуке о постављању привремених објеката
на територији града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 5/2011) и члана
121. Статута града Чачка (“Службени лист града Чачка” број 3/2008, 8/2013,
22/2013 и 15/2015),
Градско веће града Чачка на седници одржаној 23. новембра 2015.
године донело је

ПРОГРАМ
ПОСТАВЉАЊА АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се локације за постављање аутобуских
стајалишта са рекламним површинама, као привремених објеката (у даљем
тексту: аутобуско стајалиште), у смислу члана 23. став 3. Одлуке о
постављању привремених објеката на територији града Чачка.
Предмет Програма нису локације за постављање аутобуских стајалишта
на којима се поставља само надстрешница са корпом за отпатке, као
привремени објекат, у смислу члана 23. став 1. Одлуке о постављању
привремених објеката на територији града Чачка, које је дужан да постави ЈП
„Градац“ као управљач пута и то непосредно на основу решења о одобрењу
постављања привременог објекта.
Аутобуска стајалишта морају да буду обележена прописаном
вертикалном и хоризонталном сигнализацијом и да имају истакнут назив и
извод из реда вожње. Хоризонталну и вертикалну сигнализацију дужан је да
постави управљач пута, а назив стајалишта и ред вожње биће приказани на
табли за информације која је саставни део аутобуског стајалишта.
Програмом се планира постављање челичних рамовских конструкција са
облогом од елоксираног алуминијумског лима или поликарбонатних плоча, са
елементима од каљеног стакла.
Челичне рамовске конструкције су са корпом за отпатке, клупом и
рекламним паноом а могу имати и интерактивни информациони дисплеј за
спољашњу примену, погодан за јавно информисање. Стабилне су, монтажно –
демонтажне, са квалитетно решеним одводњавањем. Причвршћују се за тло
преко бетонских стопа. Конструкције се постављају тако да ивица ка коловозу
буде удаљена минимално 50 цм од коловоза, зависно од локације. Висина
надстрешница је 3,9 м, ширина је 1,45 м, а дужина 6,0м. Максимална
дозвољена електрична снага за једну конструкцију је 120 W. Степен механичке
заштите рекламног паноа је мин. IP 54 и прикључак је подземни.
Спољни изглед аутобуских стајалишта одређен је у графичком прилогу
Програма.

2

Члан 2.
Урбанистичко решење локација за аутобуска стајалишта
Постављање
локацијама:

аутобуских

стајалишта

планира

се

на

следећим

1. ЛОКАЦИЈА
НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ:

Аутобуско стајалиште »Солид« у Улици девет

Југовића у Чачку
ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ ЛОКАЦИЈИ:

а)део површине јавне намене димензија 2 x 1,45м x 6,00м,
површине 17,40 м2, на к.п.бр.1017/1 К.О. Чачак, са леве стране саобраћајнице
у смеру од центра града на наведеној катастарској парцели, испред парка,
ради постављања аутобуског стајалишта
2. ЛОКАЦИЈА
НАЗИВ

ЛОКАЦИЈЕ:

Аутобуско стајалиште »Болница« у Улици

Драгише Мишовића у Чачку
ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ ЛОКАЦИЈИ:

а)део површине јавне намене димензија 2 x 1,45м x 6,00м,
површине 17,40 м2, на к.п.бр.6636/4 К.О. Чачак, са десне стране
саобраћајнице у смеру од центра града на наведеној катастарској парцели,
испред касарне, ради постављања аутобуског стајалишта
3. ЛОКАЦИЈА
НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ:

Аутобуско стајалиште »Дис«

у Булевару Вука

Караџића у Чачку
ДАЈЕ СЕ У ЗАКУП НА ОЗНАЧЕНОЈ ЛОКАЦИЈИ:

a)део површине јавне намене димензија 1,45м x 6,0м, површине
8,70 м2, на к.п.бр.6134/4 К.О. Чачак, са леве стране саобраћајнице у смеру од
центра града на наведеној катастарској парцели, код зграде кућни број 39Д,
ради постављања аутобуског стајалишта
Члан 3.
Општи услови за доделу локацијa :
Грађевинско земљиште у јавној својини и површине јавне намене
описане у члану 2 Програма, као локације за постављање аутобуских
стајалишта, додељују се у закуп на одређено време од 5 година, на начин и
под условима прописаним Одлуком о постављању привремених објеката на
територији града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 5/2011) и Одлуком о
грађевинском земљишту („Сл.лист града Чачка“ број 3/2010, 19/2010 и
24/2013), прикупљањем понуда јавним огласом или непосредном погодбом у
законом прописаним случајевима.
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Посебни услови које мора да испуни лице који добије у закуп
наведену локацију ради постављања аутобуских стајалишта (у даљем тексту:
закупац) су следећи:
1) Закупац грађевинског земљишта у јавној својини и површина јавне
намене дужан је да постави аутобуско стајалиште према опису стајалишта у
члану 2 Програма и то на начин да постави обавезне елементе (надстрешницу,
корпу за отпатке и клупу) и комерцијалне елементе ( рекламни пано).
2) Након истека уговора, комерцијални и обавезни елементи аутобуског
стајалишта прелазе у својину града Чачка и од тада ЈП „Градац“ је дужно да
одржава у исправном стању аутобуска стајалишта у својини града Чачка.
3) Закупац је дужан да за време трајања закупа користи и одржава
обавезне и комерцијалне елементе аутобуског стајалишта, а по истеку рока
закупа да аутобуско стајалиште у целини преда у својину и државину града
Чачка. Уколико закупац не одржава постављена стајалишта, неопходне радове
на одржавању извешће ЈП „Градац“, користећи приложена средства
обезбеђења.
4)Закупац има право прече доделе локације по истеку рока закупа,
уколико прихвати најповољнију понуду за локацију која буде понуђена на
поновно објављеном конкурсу.
5) Снабдевање електричном енергијом за осветљење рекламних паноа
обезбеђује ЈП „Градац“ подземно, са стубова јавне расвете.
6) Надзор над применом уговорних одредби и важећих прописа у току и
након постављања аутобуских стајалишта врши ЈП „Градац“ и Градска управа
за инспекцијски надзор града Чачка, у оквиру својих надлежности.
Остали услови
Члан 4.
Закупац локације је дужан да прибави решење о одобрењу постављања
привременог објекта од градске управе надлежнe за послове урбанизма у
складу са одредбама Одлуке о постављању привремених објеката на
територији града Чачка и да привременe објекте постави у складу са
прибављеним одобрењем најкасније у року од тридесет дана од дана
закључења уговора о закупу локације. Уколико закупац не постави аутобускo
стајалиштe у наведеном року, уговор се сматра раскинутим, а град Чачак може
одмах поново прикупити понуде за давање земљишта у закуп јавним огласом
или поставити стајалишта о свом трошку, без додатних упозорења.
Члан 5.
Почетни износ закупнине за локације утврђује Градско веће града Чачка
приликом расписивања огласа. Закупнина се утврђује на месечном нивоу.
Закупнина се плаћа у месечним износима до краја месеца за текући месец и
ревалоризује сe по стопи раста потрошачких цена према званично објављеним
подацима надлежног органа, о чему ЈП „Градац“ закупцу доставља рачун –
фактуру писменим путем најкасније до 20.-ог у месецу за текући месец.
Накнада за утрошену електричну енергију урачуната је у цену закупа.
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Закупац
плати и:

је

дужан

да,

поред закупнине за локацију добијену у закуп,

o Локалну комуналну таксу
o Допринос за уређивање грађевинског земљишта
Закупац је дужан да са ЈП „Градац“ у року од 30 дана од дана
правноснажности решења о додели локације у закуп закључи уговор којим се
прецизирају сви услови закупа, а посебно обавеза плаћања доприноса за
уређивање грађевинског земљишта и накнаде за утрошену електричну
енергију према прописаним критеријумима и мерилима.
Комунална такса се плаћа у складу са посебним прописима.
Ради обезбеђења плаћања закупнине и одржавања постављених
аутобуских стајалишта закупац је дужан да ЈП ''Градац'' достави регистровану,
потписану и оверену меницу за сваку локацију, или други инструмент
обезбеђења који одреди ЈП ''Градац'' при уговарању.
Члан 6.
Саставни део Програма су графички прилози са приказом локација
обухваћених овим програмом и спољног изгледа ауобуских стајалишта.
Члан 7.
Ступањем на снагу овог Програма престаје да важи Програм постављања
аутобуских стајалишта на територији града Чачка за 2013. годину („Службени
лист града Чачка“ број 21/13).
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
»Службеном листу града Чачка«.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-199/2015-III
23. новембар 2015. године

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Војислав Илић
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Образложење
Правни основ за доношење Програма постављања аутобуских
стајалишта на територији града Чачка је члан 23 став 3 Одлуке о постављању
привремених објеката на територији града Чачка („Сл.лист града Чачка“ број
5/2011), којим је прописано да се рекламни панои и клупе за седење
постављају на аутобуским стајалиштима на основу програма који доноси
Градско веће града Чачка, на предлог градске управе надлежне за послове
урбанизма, а који израђује ЈП „Градац“.
Градско веће донело је Програм постављања аутобуских стајалишта
на територији града Чачка за 2013. годину („Службени лист града Чачка“ број
21/13), за чије спровођење није било заинтерeсованих инвеститора. Због тога
је ЈП „Градац“ приступило изради новог Програма за 2015.г. са мањим бројем
комерцијалних стајалишта, већим површинама намењеним рекламирању и
пратећим садржајима, с тим што донети Програм за 2013.г. престаје да важи.
Градска управа за урбанизам града Чачка извршила је правну редакцију текста
Програма и доставља је Градском већу на усвајање.
У Чачку, 13.11.2015.г.
в.д.НАЧЕЛНИК УПРАВЕ
Весна Дмитрић, дипл.правник
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ СА ПРИКАЗОМ
ЛОКАЦИЈА
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